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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Важливою умовою забезпечення 
безпомилковості використання законодавчої техніки є наукові дослідження 
теоретико-правових аспектів помилок у її використанні, що складає 
методологічну основу як для подальших їх галузево-правових досліджень, так 
і для формування практики їх усунення і попередження. Актуальність теми 
дисертаційної роботи доводиться поточним реформуванням системи 
законодавства України, що зумовлено, насамперед, широким колом наявних у 
ньому помилок у використанні законодавчої техніки. Лише впродовж 
2018 року суб’єктами права законодавчої ініціативи було внесено на розгляд 
до Верховної Ради України та зареєстровано 1986 законопроектів, 328 з яких, з 
огляду на зміст пояснювальних записок до них, стосувалися усунення 
помилок у використанні законодавчої техніки. Незважаючи на значний рівень 
інтенсивності законодавчої діяльності в Україні, націленої на удосконалення 
юридико-технічного рівня законодавчих актів, очевидною є недостатність 
наукових розробок проблем вияву помилок у використанні законодавчої 
техніки, особливо в частині їх категоріального визначення, встановлення 
різновидів, що значно посилило б як розвиток наукових досліджень зазначеної 
проблематики, так і ефективність та результативність їх усунення і 
попередження. Посилюють значимість теми дисертації наявні недоліки 
правового та організаційного забезпечення використання законодавчої техніки 
в Україні, що виявляється в неповноті правового закріплення їх вимог; 
неузгодженості між собою;  відсутності єдиного нормативно-правового акта, в 
положеннях якого було б комплексно регламентовано вимоги законодавчої 
техніки та механізм їх використання, неусталеності практики використання 
законодавчої техніки та усунення юридико-технічних недоліків законодавства. 

Підтверджує значний рівень витребуваноті обраної теми також стан наукової 
розробки категоріальних і класифікаційних аспектів помилок у використанні 
законодавчої техніки, практики їх усунення і попередження. Незважаючи на 
наявність широкого спектру наукових досліджень законодавчої техніки та 
недоліків її використання, наявні наукові ідеї мають розпорошений, подекуди 
суперечливий характер, функціонально не спроможні сформувати єдиного 
розуміння помилок у використанні законодавчої техніки, забезпечити всебічну їх 
класифікацію, обґрунтувати ефективні шляхи їх усунення та попередження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження здійснено в межах тем науково-дослідної роботи 
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян України 
до законодавства ЄС» (№ 06БФ042-01, номер державної реєстрації 
0101U003579); «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 
практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації 
0111U008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою юридичного 
факультету теми дисертації (протокол № 4 від 22 грудня 2014 р.). 
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Мета і завдання дослідження. Відповідно до теми дисертації, її метою є 
встановлення теоретико-правових аспектів поняття та різновидів помилок у 
використанні законодавчої техніки, їх характеристика та обґрунтування 
рекомендацій щодо такі завдання: 

 здійснити хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових 
уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки, на підставі чого 
узагальнити та охарактеризувати сучасний стан їх пізнання; 

 визначити складові методологічної основи теоретико-правового 
дослідження помилок у використанні законодавчої техніки, охарактеризувати 
їх функціональні можливості; 

 узагальнити доктринальні підходи до визначення поняття «помилка у 
використанні законодавчої техніки», виокремити та охарактеризувати її 
ознаки, на підставі чого вдосконалити її визначення; 

 удосконалити систему критеріїв класифікації помилок у 
використанні законодавчої техніки та уточнити характеристику їх різновидів; 

 встановити особливості матеріальних і процедурних помилок у 
використанні законодавчої техніки, виокремити й охарактеризувати їх 
складові; 

 виокремити та узагальнити причини виникнення помилок у 
використанні законодавчої техніки в сучасній Україні; 

 визначити шляхи усунення помилок у використанні законодавчої 
техніки в сучасній Україні. 

Об’єктом дослідження є законодавча техніка як явище правової 
реальності. 

Предметом дослідження є теоретико-правові аспекти поняття та 
різновидів помилок у використанні законодавчої техніки. 

Методи дослідження. Особливості об’єкта та предмета дослідження, 
мети і завдань наукової роботи зумовили можливість визначити методологічну 
основу теоретико-правового дослідження помилок у використанні 
законодавчої техніки, що становить сукупність принципів наукового пізнання, 
методологічних підходів, філософських (світоглядних), загальнонаукових і 
спеціально-наукових методів. Методологічну стратегію наукового 
дослідження визначають методологічні підходи, які застосовано в роботі. За 
основу було взято феноменологічний і системний методологічні підходи, що 
дали змогу виокремити пізнавальний потенціал помилок у використанні 
законодавчої техніки як об’єктивно зумовленого та багатоаспектного явища, 
притаманного законодавчим процедурам та актам. 

Функціональні можливості діалектичного методу сприяли аналізу 
помилок у використанні законодавчої техніки в контексті закономірностей їх 
виникнення, існування, шляхів усунення та попередження. У процесі 
дослідження застосовано історико-правовий метод, який дав змогу здійснити 
хронологічний аналіз ґенези світоглядних і наукових уявлень про помилки у 
використанні законодавчої техніки, на підставі чого узагальнити та 
охарактеризувати сучасний стан їх пізнання (підрозділ 1.1). Формально-
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логічний метод використано для узагальнення доктринальних підходів до 
визначення поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», 
виокремлення та характеристики її ознак, удосконалення її визначення 
(підрозділ 1.3); встановлення особливостей матеріальних і процедурних 
помилок у використанні законодавчої техніки (підрозділи 2.2, 2.3). Системно-
функціональний метод сприяв визначенню складових методологічної основи 
теоретико-правового дослідження помилок у використанні законодавчої 
техніки та характеристиці їх функціональних можливостей (підрозділ 1.2). 
Застосування системно-структурного методу забезпечило удосконалення 
системи критеріїв класифікації помилок у використанні законодавчої техніки, 
уточнення характеристики їх різновидів (підрозділ 2.1); виокремлення та 
характеристику складових матеріальних і процедурних помилок у 
використанні законодавчої техніки (підрозділи 2.2, 2.3). Праксеологічний 
метод використано для виокремлення та узагальнення причин виникнення 
помилок у використанні законодавчої техніки в сучасній Україні (підрозділ 
3.1). Прогностичний метод дозволив визначити шляхи усунення помилок у 
використанні законодавчої техніки в сучасній Україні, обґрунтувати засоби їх 
попередження (підрозділ 3.2). 

Теоретико-методологічна база дослідження. Світоглядною основою 
наукового дослідження теоретико-правових аспектів поняття та різновидів 
помилок у використанні законодавчої техніки стали уявлення про недоліки 
законодавства та законодавчої діяльності римських юристів (Гая, Модестіна, 
Ульпіана, Цельса Цицерона), юристів Середньовічної Європи (Г. Бректона, 
Граціана, Ірнерія), а також погляди І. Бентама, Г. Ф. Гегеля, Т. Гоббса, 
Г. Гроція, Г. Гуго, Р. Ієринга, Г. Кельзена, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо та ін. 

У вітчизняній юридичній науці окремі теоретико-правові аспекти помилок 
у використанні юридичної техніки, зокрема й питання їх розуміння та 
класифікації, досліджено в публікаціях С. В. Бобровник, О. В. Богачової, 
І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, Т. О. Дідича, Є. П. Євграфової, А. П. Зайця, 
А. М. Колодія, Т. В. Курась, Б. В. Малишева, Н. М. Оніщенко, І. І. Онищука, 
О. В. Петришина, В. І. Риндюк, О. В. Скрипнюка, О. В. Фатхутдінової, 
І. Д. Шутака, О. І. Ющика та ін. Деякі теоретико-правові аспекти помилок у 
використанні законодавчої техніки досліджувались у роботах таких 
зарубіжних учених, як: В. М. Баранов, Р. Бержерон, І. Л. Брауде, 
В. Г. Графський, Р. Давид, А. Ю. Калінін, Ж. Карбоньє, Т. В. Кашаніна, 
Л. А. Морозова, Л. О. Мурашко, А. Нашиц, А. А. Соколова, В. В. Трофімов, 
Ф. Хайєк та ін. 

Учені-правознавці галузевих юридичних наук досліджували деякі 
практичні аспекти усунення і попередження помилок у використанні 
законодавчої техніки, що наявні в актах конституційного законодавства 
України (М. О. Баймуратов, О. В. Батанов, О. П. Васильченко, О. В. Марцеляк, 
Н. А. Мяловицька), адміністративного законодавства України (В. М. Бевзенко, 
П. В. Діхтієвський, С. О. Мосьондз), кримінального законодавства України 
(П. П. Андрушко, З. А. Загиней, О. О. Кваша, О. М. Костенко) та ін. 
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Емпіричну базу дослідження становлять літературні джерела, нормативно-
правові акти України, законопроектна документація, рішення Конституційного 
Суду України, офіційні звіти про діяльність Верховної Ради України, її 
Апарату та комітетів, суб’єктів права законодавчої ініціативи, матеріали 
офіційної статистики тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є сучасною теоретично та практично витребуваною науковою 
роботою, у змісті якої досліджено теоретико-правові аспекти помилок у 
використанні законодавчої техніки як явища правової реальності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у висновках, положеннях 
і рекомендаціях, які становлять науковий доробок здобувача, а саме: 

вперше: 
 встановлено хронологічні межі історії розвитку світоглядних і 

наукових уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки та 
доведено, що до кін. ХVІІІ ст. уявлення мали світоглядний характер, оскільки 
окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються в межах дослідження 
суміжних правових явищ і категорій (законодавча техніка, законодавча 
діяльність, правова поведінка тощо), а з поч. ХІХ ст. проблематика помилок у 
використанні законодавчої техніки отримує не лише продовження та 
посилення свого світоглядного осмислення, а й виокремлюється як 
самостійний об’єкт наукового дослідження, змістом якого є використання 
законодавчої техніки, що має помилковий характер та породжує відповідні 
недоліки юридико-технічного оформлення законодавчих актів та/або процедур 
здійснення законодавчої діяльності; 

 обґрунтовано самостійність помилки у використанні законодавчої 
техніки як елементу понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 
оскільки за: змістом є порушенням (недотриманням) правил, прийомів, 
способів і засобів законодавчої техніки; походженням є результатом людської 
розумової діяльності та відзначається процесуальністю виникнення, 
виявлення, усунення та попередження; проявом полягає у порушенні 
(недотриманні) процедури законодавчої діяльності та/або у невідповідності 
форми, змісту, структури, реквізитів законодавчого акта вимогам законодавчої 
техніки; наслідками призводить до настання негативного, шкідливого 
юридично значимого результату або підвищує ризик зазначеного; 

 виокремлено критерії структуризації матеріальних помилок у 
використанні законодавчої техніки – елементний склад законодавчого акта 
(логічні, мовні та формальні помилки) та процедурних помилок у 
використанні законодавчої техніки – момент їх виникнення (помилки, що 
стосуються порушення процедури підготовки проектів законодавчих актів; 
розгляду проектів законодавчих актів; прийняття та набрання чинності 
законодавчими актами); 

удосконалено: 
 поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» як 

особливого різновиду правових дефектів, змістом якого є умисне або з 
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необережності порушення (недотримання) уповноваженими суб’єктами 
процедури законодавчої діяльності та/або юридико-технічних вимог до форми, 
змісту, структури та реквізитів законодавчого акта, яка має процесуальний 
характер виникнення, виявлення, усунення та попередження, призводить або 
підвищує ризик настання негативного юридично значущого результату, що 
стосується реалізації прав та свобод, законних інтересів суб’єктів права, 
виникнення правових перешкод функціонування і розвитку суспільства чи 
окремих його сфер; 

 класифікацію помилок у використанні законодавчої техніки шляхом 
її доповнення такими критеріями, як залежність від: виду законодавчого акта 
(конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), кодифікаційні помилки, 
помилки у використанні законодавчої техніки актів поточної, надзвичайної 
законотворчості); суб’єктів (помилки, допущені суб’єктами 
законопроектування або суб’єктами законодавчої діяльності); елементів 
законодавчої техніки (помилки у використанні правил, способів, прийомів, 
засобів законодавчої техніки); характеру прояву (матеріальні, процедурні); 

 характеристику відмінностей матеріальних і процедурних помилок у 
використанні законодавчої техніки, що виявляються у: 1) формах прояву, де 
матеріальні помилки існують у вигляді законодавчого акта, а процедурні – 
процедури законодавчої діяльності або її змісту; 2) складових елементах, 
оскільки до матеріальних помилок належать логічні, мовні та формальні, а до 
процедурних – помилки, що стосуються порушення процедур підготовки 
проектів законодавчих актів, їх розгляду, прийняття та набрання чинності 
законодавчими актами; 3) характері існування, оскільки матеріальні помилки 
мають переважно сталий характер, а процедурні – динамічний; 
4) функціональному призначенні, де матеріальні помилки дають змогу 
охарактеризувати стан відповідності законодавчого акта вимогам законодавчої 
техніки, а процедурні помилки – стан відповідності законодавчого процесу та 
законодавчої діяльності правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої 
техніки; 

дістали подальшого розвитку: 
 положення про зміст доктринальних підходів до визначення поняття 

«помилка у використанні законодавчої техніки», в основу яких покладено ідеї 
про її: прояв як невідповідність самого законодавчого акта та/або 
законодавчих процедур юридично закріпленим вимогам законодавчої техніки 
(формальний підхід); походження від недоліків діяльності уповноважених 
суб’єктів щодо використання правил, прийомів, способів і засобів 
законодавчої техніки (діяльнісний підхід); причини та наслідки, що мають 
соціально шкідливий характер (причинно-наслідковий підхід); 

 характеристика причин виникнення помилок у використанні 
законодавчої техніки в Україні, до яких віднесено: недостатність правового 
закріплення правил, прийомів, способів і засобів законодавчої техніки, змісту 
та послідовності процедур законодавчої діяльності, законодавчу 
невизначеність протиправності чи правомірності помилки, відсутність 
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юридичної відповідальності за їх допущення тощо (формально-юридичні 
причини); ускладнену політичну ситуацію, в умовах якої здійснюється 
законодавча діяльність, поляризацію законодавчих ініціатив представників 
коаліційних та опозиційних політичних сил, представлених у парламенті, 
правову невизначеність і неусталеність практики застосування форм 
законодавчих актів, неуніфікованість структури законодавчих актів, 
відсутність необхідних концептуальних засад законодавчої діяльності 
(організаційно-технічні причини); 

 шляхи усунення помилок у використанні законодавчої техніки в 
сучасній Україні, що узагальнено в межах таких напрямів: 1) ідеолого-
концептуальний, націлений на удосконалення формування науково 
обґрунтованих концептуальних підходів до визначення розвитку 
законодавства України, окремих його галузей, а також механізмів формалізації 
правових норм у відповідних галузевих законодавчих актах; 2) формально-
юридичний, націлений на посилення нормативно-правового забезпечення 
законодавчої діяльності та законодавчих актів, а також механізмів 
формалізації правових норм. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та рекомендації, 
обґрунтовані автором за результатами проведеного дослідження, можуть бути 
застосовані в: науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку теоретико-
правових знань юридичної науки, що стосуються використання законодавчої 
техніки та усунення і попередження юридико-технічних помилок; 
законодавчій діяльності – для удосконалення практики її здійснення, 
використання законодавчої техніки з метою мінімізації ризиків виникнення 
юридико-технічних помилок; діяльності суб’єктів права законодавчої 
ініціативи – для поліпшення юридико-технічної якості законопроектів, що 
вносяться на розгляд до Верховної Ради України; викладацькій діяльності – 
під час підготовки підручників і навчальних посібників з навчальних 
дисциплін «Теорія права», «Наукові основи правотворчості та законодавчої 
техніки», «Практика сучасного нормопроектування в Україні», а також при 
розробці навчально-методичного забезпечення відповідних навчальних 
дисциплін. 

Апробація матеріалів дослідження. Окремі висновки, положення і 
рекомендації, обґрунтовані автором у процесі підготовки дисертаційного 
дослідження, обговорювались на таких міжнародних і всеукраїнських 
наукових конференціях: ХІV Міжнародній науково-практичній конференції 
«Актуальні питання реформування правової системи» (м. Луцьк, 16–17 червня 
2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та 
практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин» (м. Харків, 
18–19 січня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правова 
держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні» 
(м. Ужгород, 15–16 лютого 2019 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції «Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування» 
(м. Львів, 24–25 листопада 2016 р.); Круглому столі до тижня права та 70-ї 
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річниці Загальної декларації прав людини «Права людини в сучасних умовах 
розбудови громадянського суспільства в Україні» (м. Київ, 14 грудня 2018 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 
12 наукових праць, серед них 7 статей у наукових виданнях, з-поміж них 
1 стаття – у фаховому виданні іноземної держави та 3 статті – у фахових 
виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз, і 5 тез у 
збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначаються метою і завданнями 
дослідження. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, що містять 
сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 
обсяг дисертації становить 275 сторінок, з яких основного тексту – 
208 сторінок. Список використаних джерел складається з 519 найменувань,  
розміщених на 52 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено зв’язок 

з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету і завдання 
дослідження, виокремлено об’єкт і предмет дослідження, розкрито 
функціональні можливості методів дослідження, вказано на положення 
наукової новизни та практичне значення одержаних результатів, наведено 
відомості про апробацію матеріалів дисертації та публікації автора. 

Розділ 1 «Історико-методологічні та категоріальні аспекти наукового 
дослідження» складається з двох підрозділів, у яких здійснено хронологічний 
аналіз ґенези світоглядних і наукових уявлень про помилки у використанні 
законодавчої техніки, визначено складові методологічної основи, 
охарактеризовано їх функціональні можливості; виокремлено та узагальнено 
ознаки поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», на підставі 
чого вдосконалено його визначення. 

У підрозділі 1.1 «Історія розвитку уявлень про помилки у використанні 
законодавчої техніки та методологічні аспекти дослідження їх теоретико-
правових аспектів» на підставі здійсненого хронологічного аналізу ґенези 
світоглядних і наукових уявлень про помилки у використанні законодавчої 
техніки доведено, що лише з поч. ХІХ ст. проблематика законодавчої техніки в 
цілому отримує не лише продовження та посилення світоглядного осмислення, 
а й виокремлюється як самостійний об’єкт наукового пошуку. Сучасний стан 
пізнання помилок у використанні законодавчої техніки узагальнено та надано 
характеристику в межах світоглядного та наукового рівнів. 

Розкрито пізнавальне значення помилок у використанні законодавчої 
техніки як наукознавчої проблематики, складовими якого є: по-перше, сам 
феномен помилки; по-друге, проблема законодавчої техніки, що є складовою 
техніки юридичної; по-третє, проблематика людської розумової діяльності, 
змістом якої є використання конкретного юридико-технічного інструментарію. 
Визначено методологічну основу теоретико-правового дослідження помилок у 
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використанні законодавчої техніки та охарактеризовано її функціональні 
можливості як поєднання принципів наукового пізнання, методологічних 
підходів та методів наукового дослідження. 

У підрозділі 1.2 «Помилка у використанні законодавчої техніки як 
самостійна категорія юридичної науки» доведено, що помилки у 
використанні законодавчої техніки необхідно  розглядати як явище правової 
дійсності, що відзначається закономірностями свого зародження, виникнення, 
розвитку, усунення та недопущення в подальшому, в якому поєднано 
об’єктивну та суб’єктивну складову, що відзначаються формами прояву та 
змістом, відображають стан порушення (недотримання) вимог до форми, 
змісту, структури та реквізитів законодавчих актів, а також процедури 
здійснення законодавчої діяльності. 

На підставі узагальнення доктринальних уявлень щодо визначення 
поняття «помилка у використанні законодавчої техніки» в межах 
формального, діяльнісного та причинно-наслідкового, а також аналізу 
помилок, допущених у вітчизняній практиці законодавчої діяльності та 
законодавчих актах, виокремлено її ознаки. Розкрито  властивості помилки у 
використанні законодавчої техніки, в яких відображено особливості її змісту, 
походження, прояву та наслідків, чим доведено самостійність поняття 
«помилка у використанні законодавчої техніки» в системі понятійно-
категоріального апарату юридичної науки та запропоновано його 
удосконалене визначення. 

Розділ 2 «Різновиди помилок у використанні законодавчої техніки: 
питання теорії та практики» складається з трьох підрозділів, які стосуються 
визначення критеріїв класифікації помилок у використанні законодавчої 
техніки, характеристики їх різновидів. 

У підрозділі 2.1 «Критерії класифікації помилок у використанні 
законодавчої техніки та їх різновиди» встановлено пізнавальний потенціал 
помилок у використанні законодавчої техніки як об’єкта класифікації, що 
визначається особливостями: по-перше, самого феномену помилки, що 
виявляється в різноманітних формах; по-друге, законодавчої техніки, яка 
складається з системи правил, прийомів, способів та засобів формалізації 
законодавчих актів; по-третє, законодавчої діяльності, що за своєю сутністю 
може мати, зокрема, і помилковий характер. 

На підставі аналізу доктринальних підходів до класифікації помилок у 
використанні законодавчої техніки удосконалено систему критеріїв 
класифікації та уточнено характеристику їх різновидів залежно від: галузі 
законодавства (помилки в конституційному, кримінальному, цивільному, 
адміністративному законодавстві тощо); виду законодавчого акта 
(конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), кодифікаційні помилки, 
помилки у використанні законодавчої техніки актів поточної, надзвичайної 
законотворчості); ступеню істинності (спірні та безспірні); сфери поширення 
(політичні, економічні, соціальні); меж поширення (загальні, спеціальні, 
галузеві); характеру відкритості (явні, латентні); суб’єктів (помилки, 
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допущені суб’єктами законопроектування або суб’єктами законодавчої 
діяльності); елементів законодавчої техніки (помилки у використанні правил, 
способів, прийомів, засобів законодавчої техніки); характеру прояву 
(матеріальні, процедурні). 

У підрозділі 2.2 «Особливості матеріальних помилок у використанні 
законодавчої техніки та їх складові» здійснено критичний аналіз положень 
законодавства України на предмет наявності матеріальних помилок у 
використанні законодавчої техніки, що дозволило визначити їх особливості 
залежно від форм їх прояву, можливості структуризації, характеру 
виникнення, виявлення та усунення тощо. 

Доведено можливість виокремлення складових матеріальних помилок у 
використанні законодавчої техніки відповідно до критерію елементного 
складу законодавчого акта, до яких віднесено: логічні помилки, тобто 
порушення законів логічного мислення, які набули формального вираження та 
нормативного характеру; мовні помилки, що є  результатом порушення вимог 
законодавчої техніки та стосуються використання лінгвістичних засобів 
вираження текстів правових актів; формальні помилки, які полягають у 
порушенні вимог надання законодавчому акту конкретної форми та 
закріплення необхідних його реквізитів. 

Підрозділ 2.3 «Процедурні помилки у використанні законодавчої техніки: 
особливості та їх складові» присвячено критичному аналізу практики 
законодавчої діяльності в Україні на предмет виявлення процедурних помилок 
у використанні законодавчої техніки, за результатами чого було визначено 
особливості форм їх прояву, структуризації, характеру виникнення, виявлення, 
усунення. 

Наведено аргументи на користь доцільності структуризації процедурних 
помилок у використанні законодавчої техніки відповідно до критерію їх 
виникнення на помилки, що стосуються порушення процедури: 1) підготовки 
проектів законодавчих актів; 2) розгляду проектів законодавчих актів; 
3) прийняття та набрання чинності законодавчим актом. 

Розділ 3 «Теоретико-правові аспекти виникнення, усунення та 
попередження помилок у використанні законодавчої техніки» складається 
з двох підрозділів, у яких виокремлено та узагальнено причини виникнення 
помилок у використанні законодавчої техніки в сучасній Україні, а також 
визначено шляхи їх усунення і заходи попередження. 

Підрозділ 3.1 «Причини виникнення помилок у використанні законодавчої 
техніки» орієнтований на здійснення критичного аналізу доктринальних 
підходів до характеристики причин виникнення помилок у використанні 
законодавчої техніки та соціально-політичних і правових факторів, які 
сприяють їх появі та поширенню. Обґрунтовано, що наявні в юридичній науці 
підходи до характеристики причин виникнення помилок у використанні 
законодавчої техніки потребують удосконалення та уточнення, оскільки вони: 
по-перше, не є універсальними, а мають свої особливості залежно від 
законодавчої діяльності та законодавства тієї чи іншої держави; по-друге, 
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переважно представлені в юридичних дослідженнях крізь призму впливу 
окремих факторів на законодавчу діяльність та законодавчі акти в частині їх 
юридико-технічної якості. 

Причини виникнення помилок у використанні законодавчої техніки в 
сучасній Україні узагальнено в межах двох груп: формально-юридичні та 
організаційно-технічні причини, а також надано їх характеристику відповідно 
до критерію їх зумовленості через виокремлення об’єктивних і суб’єктивних 
складових. 

 У підрозділі 3.2 «Усунення та попередження помилок у використанні 
законодавчої техніки в сучасній Україні» зроблено аналіз практики усунення 
та попередження помилок у використанні законодавчої техніки в сучасній 
Україні, на підставі чого виокремлено та охарактеризовано її недоліки. 
Доведено недосконалість існуючої вітчизняної системи усунення і 
попередження помилок у використанні законодавчої техніки. 

Визначено та обґрунтовано шляхи усунення помилок у використанні 
законодавчої техніки в сучасній Україні, які узагальнено в межах заходів 
ідеолого-концептуального та формально-юридичного напрямів. Обґрунтовано 
комплекс заходів попередження помилок у використанні законодавчої 
техніки, а саме: зміст вимог законодавчої техніки має відповідати рівню 
розвитку суспільства, правової системи держави, принципам права; під час 
створення і систематизації законів потрібно враховувати їх змістовний зв’язок 
із законами, які лише передбачається створити із врахуванням загальних 
принципів права, норм права, закріплених у Конституції України, та тих норм, 
які втілюються у її змісті. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у встановленні теоретико-правових аспектів 
поняття та різновидів помилок у використанні законодавчої техніки, їх 
характеристиці та обґрунтуванні рекомендацій щодо їх усунення та 
попередження. Основними науковими і практичними результатами роботи є 
такі висновки: 

1. На підставі хронологічного аналізу ґенези світоглядних і наукових 
уявлень про помилки у використанні законодавчої техніки доведено, що до 
кін. ХVІІІ ст. проблематика помилок у використанні законодавчої техніки ще 
не була виокремлена як самостійний об’єкт наукового пізнання, водночас 
окремі аспекти зазначеної проблематики розкриваються в межах дослідження 
суміжних правових явищ і категорій (законодавча техніка, законодавча 
діяльність, правова поведінка тощо). З поч. ХІХ ст. проблематика законодавчої 
техніки не лише не втрачає своєї актуальності, а і потребує світоглядного 
осмислення та виокремлюється як самостійний об’єкт наукового дослідження, 
набуваючи наукознавчого характеру, що дає змогу встановити і дослідити 
закономірності використання законодавчої техніки, яка має помилковий 
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характер та породжує відповідні недоліки юридико-технічного оформлення 
законодавчих актів та/або процедур здійснення законодавчої діяльності. 

2. Сучасний стан пізнання помилок у використанні законодавчої 
техніки узагальнено в межах двох рівнів: 1) світоглядний рівень, 
представлений широким спектром уявлень про юридико-технічні недоліки 
процедури законодавчої діяльності та/або самих законодавчих актів, які мають 
загальний характер, засновані на використанні світоглядних (філософських) 
методів наукового дослідження, а результати такого пізнання формують 
уявлення про них як про загальносоціальну проблематику, що знайшла своє 
вираження в інформаційному наповненні законодавчих актів; 2) науковий 
рівень, що також представлено широким спектром уявлень про юридико-
технічні недоліки процедур законодавчої діяльності та/або самих 
законодавчих актів, які мають переважно конкретно-науковий характер, 
оскільки досліджуються як особливий юридичний феномен, наділений 
правовими властивостями, заснованими на використанні загальнонаукових та 
спеціально-наукових методів наукового дослідження, а результати такого 
пізнання формують уявлення про них як про конкретну правову проблематику, 
розкриту в межах теоретико-історичних, галузевих і спеціально-юридичних 
наук. 

3. Визначено складові методологічної основи теоретико-правового 
дослідження помилок у використанні законодавчої техніки: 1) принципи 
наукового дослідження, тобто вихідні пізнавальні засади, функціональними 
можливостями яких є визначення призначення та змісту науково-дослідної 
діяльності, її якості та результативності; 2) методологічні підходи наукового 
пізнання, що є колом пізнавальних напрямів дослідження та функціонально 
націлені на визначення стратегії наукового дослідження; 3) методи наукового 
дослідження, тобто коло науково-дослідних засобів, прийомів і способів, що 
спроможні вивчити конкретні аспекти досліджуваного явища в межах 
світоглядного (філософського), загальнонаукового та конкретно-наукового 
рівнів пізнання. 

4. Узагальнено доктринальні підходи до визначення поняття «помилка 
у використанні законодавчої техніки» в межах: формального підходу, 
відповідно до якого вона є будь-якою невідповідністю як самого 
законодавчого акта, так і процедур його підготовки і розгляду юридично 
закріпленим вимогам законодавчої техніки; діяльнісного підходу, що пов’язує 
розуміння помилки у використанні законодавчої техніки з недоліками 
діяльності уповноважених суб’єктів щодо використання правил, прийомів, 
способів і засобів законодавчої техніки; причинно-наслідкового підходу, згідно 
з яким помилка у використанні законодавчої техніки полягає у комплексі 
негативних соціально шкідливих наслідків порушення вимог законодавчої 
техніки. 

5. Ознаками помилки у використанні законодавчої техніки є наступні: 
являє собою порушення (недотримання) правил, прийомів, способів і засобів 
законодавчої техніки; походить від людської розумової діяльності; 
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виявляється у порушенні (недотриманні) процедури законодавчої діяльності 
та/або у невідповідності форми, змісту, структури, реквізитів законодавчого 
акта вимогам законодавчої техніки; є правовим дефектом; відзначається 
процесуальністю виникнення, виявлення, усунення та попередження; походить 
від неправильності (помилковості) юридично значимих діянь уповноважених 
суб’єктів; може бути допущена шляхом дії або бездіяльності суб’єктів; 
виникає як умисно, так і з необережності; призводить до настання 
негативного, шкідливого юридично значимого результату, що стосується 
реалізації прав і свобод, законних інтересів суб’єктів права та виникнення 
правових перешкод функціонування суспільства чи окремих його сфер 
розвитку, або підвищує ризик зазначеного. 

6. Помилка у використанні законодавчої техніки є особливим 
різновидом правових дефектів, змістом якого є умисне або з необережності 
порушення (недотримання) уповноваженими суб’єктами процедури 
законодавчої діяльності та/або юридико-технічних вимог до форми, змісту, 
структури та реквізитів законодавчого акта, яка має процесуальний характер 
виникнення, виявлення, усунення та попередження, призводить до настання 
негативного юридично значимого результату, що стосується реалізації прав і 
свобод, законних інтересів суб’єктів права, виникнення правових перешкод 
функціонування і розвитку суспільства чи окремих його сфер, або підвищує 
ризик зазначеного. 

7. Удосконалено систему критеріїв класифікації помилок у 
використанні законодавчої техніки та уточнено характеристику їх різновидів, а 
саме залежно від: галузі законодавства (помилки в конституційному, 
кримінальному, цивільному, адміністративному законодавстві тощо); виду 
законодавчого акта (конституційні, ратифікаційні (денонсаційні), 
кодифікаційні помилки, помилки у використанні законодавчої техніки актів 
поточної, надзвичайної законотворчості); ступеню істинності (спірні та 
безспірні); сфери поширення (політичні, економічні, соціальні тощо); меж 
поширення (загальні, спеціальні, галузеві); характеру відкритості (явні, 
латентні); суб’єктів (помилки, допущені суб’єктами законопроектування або 
суб’єктами законодавчої діяльності); елементів законодавчої техніки (помилки 
у використанні правил, способів, прийомів, засобів законодавчої техніки); 
характеру прояву (матеріальні, процедурні). 

8. Особливостями матеріальних помилок у використанні законодавчої 
техніки є такі: 1) існують у вигляді індивідуалізованої форми законодавчого 
акта, його структури чи змісту, закріплених реквізитів, що не відповідають 
правилам, прийомам, способам і засобам законодавчої техніки; 2) можуть бути 
структуровані на складові компоненти відповідно до критерію елементного 
складу законодавчого акта; 3) мають сталий характер прояву, що фіксується в 
матеріальному джерелі – законодавчому акті; 4) дають змогу охарактеризувати 
загальний стан відповідності законодавчого акта вимогам законодавчої 
техніки. Особливостями процедурних помилок у використанні законодавчої 
техніки є те, що вони: 1) виявляються в послідовності здійснення 
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законодавчих процедур або в їх змісті, що не відповідають правилам, 
прийомам, способам і засобам законодавчої техніки; 2) можуть бути 
структуровані на складові елементи відповідно до критерію їх виникнення; 
3) мають динамічний характер прояву, що відображається у процедурах 
законодавчої діяльності уповноважених суб’єктів; 4) дозволяють 
охарактеризувати загальний стан відповідності законодавчого процесу та 
законодавчої діяльності вимогам законодавчої техніки. 

9. Виокремлено причини виникнення помилок у використанні 
законодавчої техніки в сучасній Україні, що узагальнені в межах: 
1) формально-юридичних причин, що є сукупністю недоліків правового 
забезпечення юридико-технічної якості законодавчої діяльності та 
законодавчих актів; 2) організаційно-технічних причин, що становлять 
комплекс недоліків організації здійснення законодавчої діяльності та техніки 
формулювання законодавчих актів. 

10. Визначено шляхи усунення помилок у використанні законодавчої 
техніки в сучасній Україні, до яких віднесено: активізацію проведення 
теоретико-правових досліджень помилок у використанні законодавчої техніки, 
вироблення шляхів їх усунення та попередження, визнання теоретико-
правових аспектів помилок у використанні законодавчої техніки самостійним 
напрямом наукових юридичних досліджень, посилення взаємозв’язку 
теоретико-правових та галузевих досліджень помилок у використанні 
законодавчої техніки, визначення та правове закріплення проблем помилок у 
використанні законодавчої техніки та шляхів їх усунення і попередження 
одним із пріоритетних напрямів наукових юридичних досліджень в Україні 
(ідеолого-концептуальний напрям); взаємоузгодження повноважень суб’єктів 
законодавчої діяльності та учасників законодавчої діяльності, особливо це 
актуально в аспекті координації їх діяльності, забезпечення повноти правового 
закріплення законодавчих повноважень, стандартизація форм і структури 
законодавчих актів; посилення формалізації процесу та процедур законодавчої 
діяльності, запровадження юридичної відповідальності за їх порушення, 
правове закріплення вимог до практики використання законодавчої техніки, 
активізація роботи Конституційного Суду України щодо офіційного 
тлумачення положень законодавства, яким закріплено законодавчі 
повноваження, процес здійснення законодавчої діяльності з метою єдиного 
розуміння їх змісту та сутності тощо (формально-юридичний напрям). 
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АНОТАЦІЯ 

 
Наставний Б. Е. Поняття та різновиди помилок у використанні 

законодавчої техніки: теоретико-правове дослідження. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і 
правових учень. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Здійснено аналіз уявлень про помилки у використанні законодавчої 
техніки, узагальнено сучасний стан їх пізнання. Визначено складові 
методологічної основи дослідження. Узагальнено доктринальні підходи до 
визначення поняття «помилка у використанні законодавчої техніки», 
виокремлено її ознаки та вдосконалено її визначення. На підставі 
удосконалення критеріїв класифікації помилок у використанні законодавчої 
техніки, уточнено характеристику їх різновидів, особливості матеріальних і 
процедурних помилок. Виокремлено причини виникнення помилок у 
використанні законодавчої техніки в сучасній Україні, визначено шляхи їх 
усунення та засоби попередження. 

Ключові слова: юридична техніка, законодавча техніка, законодавча 
діяльність, формалізація права, помилка у використанні законодавчої техніки, 
матеріальні та процедурні помилки у використанні законодавчої техніки. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Наставный Б. Э. Понятие и разновидности ошибок в использовании 

законодательной техники: теоретико-правовое исследование. – На правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история 
политических и правовых учений. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

Осуществлен анализ представлений об ошибках в использовании 
законодательной техники, обобщено современное состояние их познания. 
Определены составляющие методологической основы исследования. 
Обобщены доктринальные подходы к определению понятия «ошибка в 
использовании законодательной техники», выделены её признаки и 
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усовершенствовано её определение. На основании уточнённых критериев 
классификации ошибок в использовании законодательной техники 
конкретизировано характеристику их разновидностей, особенности 
материальных и процедурных ошибок. Исследованы причины возникновения 
ошибок в использовании законодательной техники в современной Украине, 
определены пути их устранения и средства предупреждения. 

Ключевые слова: юридическая техника, законодательная техника, 
законодательная деятельность, формализация права, ошибка в использовании 
законодательной техники, материальные и процедурные ошибки в 
использовании законодательной техники. 

 
ANNOTATION 

 
Nastavnyi B. E. Concepts and varieties of mistakes in the use of 

legislative technique: theoretical and legal research. – Manuscript. 
Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.01 – 

Theory of State and Law; History of Political and Law Doctrine. – Taras 
Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 
Ukraine. – Kyiv, 2019. 

In the scientific work chronological analysis of the genesis of ideological and 
scientific ideas about mistakes in legislative technique is carried out. This allowed 
generalizing and characterizing the current state of their knowledge. It is proved that 
by the end XVIII century the problem of mistakes in the use of legislative technique 
wasn’t identified as an independent object of scientific knowledge. At the same 
time, some aspects of this problem are disclosed within the framework of the study 
of such adjacent legal phenomena and categories as legislative technique, legislative 
activity, legal behavior, etc. From the beginning of the XIX century the problem of 
legislative technology received not only the strengthening of its ideological 
reflection, but it is also distinguished as an independent object of scientific research. 
The current state of study of mistakes in the use of legislative technique is 
summarized in two levels: the worldview and the scientific level. 

On the basis of the generalization of doctrinal approaches to the definition of 
the concept of «mistake in the use of legislative technique» (formal, operational, 
causal), its features are identified and characterized, which are laid as a basis for the 
improvement of this definition as a special kind of legal defects, the content of 
which is the deliberate or careless violation (non-compliance) by the authorized 
entities of the procedure of legislative activity and / or legal and technical 
requirements to the form, content, structure and details of the legislative act that has 
a procedural nature of its formation, detection, elimination and prevention, leads or 
increases the risk of a negative legally significant result concerning the realization of 
rights and freedoms, the legitimate interests of law subjects, the emergence of legal 
barriers to the functioning and development of society or its specific areas. 

The system of criteria for classifying mistakes in the use of legislative 
technique is improved and the characteristics of their varieties are specified, in 
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particular, depending on: the field of legislation (mistakes in constitutional, criminal, 
civil, administrative law, etc.); type of legislative act (constitutional, ratification 
(denunciation), codification mistakes, mistakes in the use of legislative technique of 
acts of the current, extraordinary lawmaking); the degree of truth (controversial and  
non-controversial); spheres of distribution (political, economic, social, etc.); the 
nature of openness (explicit, latent); subjects (mistakes made by the subjects of the 
draft law or by the subjects of legislative activity); elements of legislative technique 
(mistakes in the use of rules, methods, techniques, means of legislative technique); 
character of manifestation (material, procedural).The peculiarities of material and 
procedural mistakes in the use of legislative technique are defined. 

The reasons of occurrence the mistakes in the use of legislative technique in 
modern Ukraine are highlighted, and they are summarized in terms of formal and 
legal reasons, which are a set of the legal support disadvantages of the legal and 
technical quality of legislative activity and legislative acts, and organizational and 
technical reasons that constitute a set of shortcomings of the implementation 
organization of legislative activity and technology of legislative acts formulation. 
The ways of elimination of mistakes in legislative technique in modern Ukraine and 
ways of their prevention are substantiated. These include: activation of theoretical 
and legal research of mistakes in the use of legislative technique, develop ways of 
their elimination and prevention, recognition of the theoretical and legal aspects of 
mistakes in the use of legislative technology as an independent direction of scientific 
legal research; it is necessary to determine the conditions and procedure for the 
coordination of legislative activity of Ukraine and international law-making at the 
legislative level to ensure compliance of Ukrainian legislation with the norms of 
international law and harmonization with the law of the European Union, etc. 

Key words: legal technique, legislative technique, legislative activity, 
formalization of law, mistake in the use of legislative technique, material and 
procedural mistakes in legislative technique. 
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